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PARECER 1766/06 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 014/06.  
Visa o Projeto de Resolução nº 014/06, de autoria do Nobre Vereador José Américo, 
instituir a Frente Parlamentar em Defesa da Zona Noroeste da Cidade de São Paulo, e 
dar outras providências. 
A propositura institui esta frente com sede na Câmara Municipal de São Paulo. Ela será 
composta, sempre que possível, por um representante de cada partido político com 
representação nesta Câmara e por todos os demais Vereadores que a ela aderirem. 
Competirá à Frente Parlamentar elaborar e fiscalizar políticas públicas que tenham por 
objetivo promover o desenvolvimento social, econômico e cultural da região e 
organizar e promover debates, seminários e demais eventos relacionados ao 
desenvolvimento regional. 
As suas reuniões serão públicas, realizadas com periodicidade e local estabecidos por 
seus integrantes. Ela reger-se-á por estatuto próprio, elaborado por seus membros. 
Porém, durante sua implementação será coordenada pelo Vereador-Autor desta 
Resolução. 
O Vereador proponente, ao apresentar a propositura, diz que o projeto de lei se 
justifica pela necessidade da população da Zona Noroeste ter um canal de interlocução 
permanente com a Câmara Municipal para debater, propor e fiscalizar políticas públicas 
para o desenvolvimento cultural, econômico e social da região. Trata-se de uma região 
com aproximadamente 150 km². Em decorrência de sua posição geográfica periférica e 
devido à ausência de serviços públicos satisfatórios caracteriza-se como uma zona 
relativamente subdesenvolvida. Essa caracterização decorre da precariedade dos 
serviços públicos, da insuficiência de incentivos para o desenvolvimento econômico e 
em virtude da região concentrar cerca de 10 % da população da cidade. Em alguns 
distritos apenas 16 % da população é atendida pelo Programa da Saúde da Família, 
enquanto a média na Cidade de São Paulo é de 50 %. Quanto à taxa de mortalidade, 
50 % das mortes ocorrem entre pessoas entre 15 e 60 anos, enquanto na Cidade de 
São Paulo 50 % está concentrada em pessoas acima de 60 anos. O fluxo de transporte 
coletivo é concentrado no deslocamento da população para a região central, pois em 
virtude da falta de incentivo para o pequeno e micro comércio e para redução de 
impostos, ocorre a diminuição gradativa de empregos na região. O desinteresse da 
região é fruto da densidade demográfica baixa e da ausência de serviços públicos e do 
subdesenvolvimento econômico. Porém com a nova lei de zoneamento muitos prédios 
estão sendo implantados e muitas indústrias têm se fixado nessa região. A Frente 
Parlamentar formulará políticas públicas tornando-a mais populosa e povoada, com 
condições dignas de vida para a população local. 
A Comissão de Constituição e Justiça - CCJ, deu parecer pela legalidade da proposta. 
A Zona Noroeste que a proposta se refere abrange as Subprefeituras de Perus, 
Pirituba/Jaraguá e Freguesia/Brasilândia. 
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, analisando a 
propositura, crê que esta Frente, efetivamente, defenderá o desenvolvimento e 
interesses, econômicos, sociais e culturais, dessa região, que está necessitando de 
impulso para melhorar a qualidade de vida de sua população. Em vista disto a 
Comissão se posiciona favoravelmente à mesma. 
Sala da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, em 20/12/06 
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